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Samrådsredogörelse
Redogörelse av inkomna synpunkter och bemötande, baserat på arbetsmaterial
Lyckebyån 2017-01-09

Bakgrund
För att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning till invånarna i Lessebo, Emmaboda och Karlskrona
kommun, är det viktigt att Lyckebyån skyddas. Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter är att långsiktigt säkerställa vattentillgången och råvattenkvaliteten och därmed
möjliggöra ett nyttjande av Lyckebyån för vattenförsörjningsändamål.
I dagsläget är ca 50 000 personer direkt beroende av Lyckebyån genom kommunala ytvattentäkter
(konstgjord infiltration till grundvattenförekomster). Skyddet ska även säkerställa Lyckebyån som en
framtida bas för kommunernas vattenförsörjning.
Information och dialog med berörda
Som en del i det arbete som ingår i arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter har fastighetsägare, verksamhetsutövare och intresseorganisationer haft möjlighet
att vara med på olika informationsmöten, ta del av materialet på hemsidan för Lyckebyåns
vattenförbund (www.lyckebyan.org) samt på utskrivet material som funnits tillgängliga i respektive
kommun.
Karlskrona vattenverk, Lyckeby
Biblioteket i Emmaboda
Biblioteket i Folkets hus, Kosta
Sökande har inbjudit samtliga intresserade och berörda till öppna möten vid fyra tillfällen under mars
2017. Inbjudan till möten har annonserats ut i lokalpressen (Barometern, Östra Småland, BLT &
Sydöstran samt Smålandsposten) vid två tillfällen.
Syftet med mötena har varit att berätta om arbetet för att skydda Lyckebyån som vattentäkt,
informera om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt att möjliggöra för dem
som berörs av förslaget att ställa frågor och lämna synpunkter.
Yttrande och kommentarer har sammanställts och grupperats under ett antal rubriker. Nedan
återges inkomna yttrande, i sin helhet eller förkortade, och efter dem kommenteras yttrandet och
hur det beaktats. I bilaga 12b redovisas inkomna yttranden i sin helhet. Förutom här redovisade
yttrande har det varit möten med länsstyrelsen för komplettering och revidering av materialet.
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Inkomna synpunkter
Det inkom 19 yttranden från berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare eller
intresseorganisationer under tiden april – oktober 2017. Myndigheter har också tagit del av samma
material och lämnat synpunkter. Det har även hållits 8 informations-/dialogmöten.

Fastighetsbeteckning
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX

(1) XXX
(2) XXX
(3) XXX
(4) XXX
(5) XXX
(6) XXX
(7) XXX
(8) XXX
(9) XXX
(10) XXX

Datum
2017-04-10
2017-04-28
2017-05-16
2017-05-25
2017-05-19
2017-04-28
2017-06-01
2017-06-29
2017-04-30
2017-06-29

(11) LRF Sydost
(11) LRF Karlskrona kommungrupp
(11) LRF Emmaboda kommungrupp
(12) LRF Emmaboda kommungrupp

2017-04-26 2017-04-28
2017-04-28
2017-04-26
2017-06-30

(13) Södra skogsägarna, Dackebygdens
skogsbruksområde, samt Karlskrona-Ronneby
skogsbruksområde

2017-05-19

Följande myndigheter har lämnat yttrande eller kommentar:






(14) Naturvårdsverket
(15) Skogsstyrelsen
(16) Sveriges Geologiska undersökning
(17) Havs och Vattenmyndigheten
(18) Trafikverket

2017-05-23
2017–06–27
2017–06–30
2017–07–06
2017–08–21

Följande möten har hållits:









(20) Informationsmöte, Lyckeby vattenverk
(21) Informationsmöte, Holmsjö Allhallen
(22) Informationsmöte, Emmaboda Folkets Hus
(23) Informationsmöte, Kosta Folkets hus
(24) Informationsmöte, Rävkullen
(25) Möte, verksamhetsutövare, Emmaboda
(26) Möte Emmaboda Golfklubb
(27) Möte, LRF och verksamhetsutövare, Emmaboda

2017-03-09
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-23
2017-05-22
2017-06-13
2017-06-27
2017-06-30

Inlämnade synpunkter har i bilaga 12a delats upp under följande huvudrubriker
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Tekniskt underlag
Skyddsområdets avgränsning
Skyddsföreskrifter
Ersättning
Övrigt

Mötesanteckningar samt synpunkter i sin helhet redovisas i bilaga 12b.
Sammanfattning av revideringar och ställningstagande
Nedan redovisas svar och kommentarer i tillämpliga delar. Inför arbetet med fastställelse av
Lyckebyåns vattenskyddsområde har kompletteringar/revideringar utförts i berörda dokument.

Tekniskt underlag
1.1 Syfte och motiv för ansökan
Idag finns inga bindande krav på att inrätta vattenskyddsområden utan så som 7 kap 21§ MB är
utformad så ska det ses som en möjlighet att inrätta vattenskyddsområden. Det finns dock en bred
samstämmighet i samhället kring att det är en prioriterad uppgift att inrätta vattentäkterna. (17)
Svar: Text justeras i kap 1.1.
2.2 Topografi, hydrologi och vegetation
Som lekman uppfattar jag utredningen som en stor, gedigen och kompetent utredning. Dock saknas i
utredningen viktiga delar.
Generellt finner jag det anmärkningsvärt att det saknas en inventering av statusen på alla
dammanläggningar vad avser skick och behov av åtgärder. (5)
Svar: Utdrag är gjort från SMHI’s dammregister, vilket det hänvisas till i kap. 2.2, utdraget redovisas i
bilaga 4, vilket anses vara tillfyllest för ansökan av vattenskyddsområde.
2.4 Vattnets strömningsförhållanden i grundvatten
I kapitel 2.4 beskrivs vattnets strömningsförhållanden i grundvattnet. SGU villpåpeka att det är viktigt
att de grundvattentäkter som ligger i anslutning till Lyckebyån får ett lokalt anpassat
vattenskyddsområde som tar hänsyn till de förutsättningar som råder på plats. Det beskrivs på ett
flertal ställen i rapporten att skyddsområden för grundvattentäkterna ska utformas, SGU anser att det
arbetet bör påskyndas för att även ge grundvattentäkterna ett modernt skydd. SGU vill påpeka att
avseende ytavrinning i områden med tätare jordar (silt, lera och morän) som nämns i stycket
bedömer SGU att den ytliga avrinningen i dessa jordar snarare beror på att marken är vattenmättad
istället för som antyds att avrinningen beror på låg strömningshastighet i jordarten. (16)
Svar: Förtydligas i kap 2.4
2.7 Ytvattnets kvalitet
I kapitel 2.8 beskrivs de vattenverk som är belägna längs Lyckebyån, SGU noterar att alla vattenverken
har tillstånd till uttagen vilket är positivt. Det framgår av beskrivningen över Karlskronas
vattenförsörjning att Nättrabyån kan användas som nödvatten i händelse av att Lyckebyån slås ut.
SGU rekommenderar att Karlskrona kommun ser över möjligheterna till tillstånd och skydd även för
Nättrabyån som en åtgärd för att säkra vattenförsörjningen. (16)
Svar: Beaktas i fortsatt arbete med att säkra vattenförsörjningen för Karlskrona..
3.1 Sårbarhet.
Här nämns inget om vad som kan hända vid översvämningar vid onormala vattenflöden. SMHI har ju
under senaste åren gått ut med flera klass1- och -2varningar. (5)
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Svar: Förtydligas i kap 3.1
I kapitlet 3.1 om sårbarhet beskrivs behovet av att skydda Lindåsen och dess grundvattentillgångar.
SGU anser att det bör förtydligas när skyddsområden för grundvattentäkterna planeras att inrättas
samt håller med om att dessa vattentäkter bör ges separata skyddsområden. Vid utformningen av
dessa bör hänsyn tas till föreliggande förslag av skyddsområdet för Lyckebyån och
skyddsföreskrifterna bör utformas på ett sätt så att det inte kan uppkomma otydligheter mellan
skyddet för grundvatten och ytvatten. (16)
Svar: Kompletteras i kap 3.1
4. Riskinventering
Här saknas helt uppgifter på riskerna med bristande skötsel och underhåll av dammvallar och utskov
Ej heller nämns risken av avsaknad av kontaktlista mellan de olika nyttjarna av dammarna.
Denna behövs för att snabbt meddela varandra om flödena hastigt ändras. Avsaknad eller brister i en
eller båda kan få allvarliga konsekvenser. (5)
Svar: Viktig fråga, ingår i arbetet med beredskapsplanering. Kontaktlistor finns, kan behöva
uppdateras.
4.5 Vägar
Flertalet av berörda vägsträckor har relativt låga trafikflöden medan andra har högre. Trafikverkets
arbetssätt när det gäller skydd av vattenresurser finns redovisat i Trafikverkets publikation 2013:135
Yt- och grundvattenskydd. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att analysera väg- och
järnvägssträckor som bedöms kunna utgöra ett hot mot vattenresurser. En avgörande faktor för att i
ett första skede välja ut sträckor som ska analyseras är att antalet tunga fordon som trafikerar
sträckan är 200 fordon per dygn eller mera och en annan faktor är att sträckan ligger inom fastställt
vattenskyddsområde.
För flera av de berörda sträckorna planeras för ombyggnader, en del på kort sikt och andra på lång.
Detta gäller bl a ombyggnad av järnvägen vid Skruv. Där ska mötesspår anläggas och däri ingår
förändring av Momålaån på den sträcka som ingår i det nu föreslagna vattenskyddsområdet. Planer
finns också för ytterligare mötesstationer på de båda järnvägar som finns i området, men
lokaliseringen av dessa är inte fastställda. Väg E22 på sträckan strax öster om Lyckebyån kommer
inom kort att byggas om och f n pågår framtagande av vägplan. Vidare är väg 25 och väg 28 föremål
för utredningar som på sikt kan leda till att dessa vägar byggs om för mötesfrihet. (18)
Svar: Underlaget kompletteras med ovanstående uppgifter.
De trafikuppgifter som angivits i materialet saknar uppgift om vilket år som siffrorna avser – i
kommande material bör en sådan tidsangivelse, dvs ett årtal, finnas med i redovisningen. På bilden
över väg/trafikdata så omnämns inte Lv 821 och 822. Visserligen anges väg med trafikuppgifter om
väg 1011 i Kalmar län som är samma väg som 821 i Kronobergs län. Men även 821 bör omnämnas så
att det tydligt framgår att också denna väg berörs av vattenskyddsområdet. Väg 838 redovisas med
trafikuppgifter som gäller för delen mellan Kosta och Orrefors vilket är relevant eftersom passagen
här ligger inom föreslagen primär skyddszon. Även väster om Kosta korsar det föreslagna
skyddsområdet väg 838. På denna sträcka går betydligt mer trafik ÅDT 1370 varav 16 % tung trafik,
vilket nog också bör redovisas. (18)
Svar: Bilaga 6a kompletteras med årtal för trafikuppgifter samt kompletteras med nämnda vägar.
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4.5 Djurhållning och jordbruk
På sidan 44 står det att ”gödsel, strandbete och avloppsvatten kan orsaka problem med bakterier och
virus. En stor potentiell risk är smittspridning med virus då detta i dagsläget ej går att hantera så att
man får ett tjänligt dricksvatten”. Det är bra om det görs åtskillnad mellan de olika mikrobiella
smittämnena då källor och spridningsvägar ser olika ut. T.ex. så framgår det inte tydligt med
nuvarande textformuleringar att virus är artspecifika och att avloppsvatten därmed är en klart större
källa förs spridning av virus än gödselhantering och bete. (17)
Svar: Kompletteras i kap. 4.5 under Avlopp samt Djurhållning och jordbruk
6.Tekniska barriärer/skyddsåtgärder.
Här nämns inget om vikten av att ha fungerande organ, som svarar för den dagliga skötseln och
tillsynen av utskoven samt det långsiktiga underhållet av utskoven och dammvallarna. Brister i
ovanstående får allvarliga konsekvenser. Se kommentarer längre ned i text. (5)
Svar: Kompletteras i kap 6.3
Bilaga 4 Regleringsanordningar/dammar
Uppgifterna i tabellerna för R24 Stampadammen, R26 Kvarndammen samt R27 Stekaremåladammen
av regleringsanordningar torde vara felaktiga. Alla tre dammarna har en eller flera reglerbara
spettluckor och inte enbart fasta överflödesutskov. (5)
Svar: Tabell baseras på utdrag från SMHI’s dammregister, uppgifterna kompletteras dock med ovan
nämnda uppgifter.
Bilaga 7 Riskobjekt
E5 Emmaboda pistolskytteklubbs skjutbana. Mig veterligt har det inte skjutits med blyhagel här.
Skjutning har skett och sker med pistol- och revolverammunition mot uppbyggd skjutvall. Dessutom
saknas det uppgift på den fd pistolskyttebanan, som låg mellan nuvarande skjutbanan och Lilla
Broakullahöljan, Skjutning skedde även här med pistol och revolver. Skjutvallen var en urgrävning i
moränkullen. Är denna skjutvall sanerad från blykulor? (5)
Svar: Bedömning av riskobjekt E5 kvarstår i bilaga 7. Ej undersökt huruvida vallen har sanerats inom
ramen av denna ansökan.
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Skyddsområdets avgränsning
Vattenskyddsområdet verkade vara ett för stort område kring den primära zonen, men även kring den
sekundära zonen på Huvudhultakvarn 3:2. Angående att få ha maskiner såsom traktorer på
fastigheten, är det tillåtet att ha de här maskinerna inom de primära- och sekundära zonerna? (4)
Svar: Avgränsning av vattenskyddsområde är baserad på rinntider till uttagspunkter samt på avstånd
från vattenlinje vid medelvattennivå. Det är föreslaget förbud avseende uppställning av fordon
/arbetsmaskiner med bränsletank större än 250 l om det ej finns tillstånd för särskild anordnad yta
för uppställning. Med uppställning avses obevakad under en tid om längre än 6 timmar.
Företaget anser att tidigare sträckning av vattenskyddsområde uppfyller dagens krav på skydd.
Företaget motsätter sig förslaget och önskar personlig kontakt för vidare dialog. (7)
Svar: Inrättande och uppdatering av skyddsområde med skyddsföreskrifter har mycket hög prioritet
för skydd av vattentäkter. Platsbesök har gjorts, det är en välskött anläggning som kan drivas vidare
inom föreslaget skyddsområde.
Varför omfattar den sekundära zonen större markområden än den primära?
Vilka biflöden omfattas (viktiga biflöden saknas i ert kartmaterial), och i så fall hur långt uppströms i
biflödena? (9)
Svar: Det är strängare krav i primär zon. Sekundär och primär zon framgår av kartmaterial Plansch 1 16 i skala 1:20 000. Det kommer även finnas e-länk till skyddsområde då det är antaget.
Vid bildandet av nya vattenskyddsområde måste förslag till olika zoner vara tydligt utmärkta så varje
sakägare kan se hur fastigheten påverkas.(11)
Svar: Kartor finns upprättade i skala 1:20 000, i denna skala går det att se respektive fastighet. Det
kommer även finnas e-länk till skyddsområdet.
Vi ifrågasätter varför markägare längs ett biflöde skall omfattas av skyddsföreskrifter. När
anledningen i förslaget är att det tex finns en väg eller industri i anslutning till den som utgör den
primära risken. Är det inte rimligare att väghållaren och industriägaren/brukaren har ansvaret för att
se till att spridningsrisk inte föreligger.
Vi ifrågasätter och på vilka grunder vissa biflöden har kommit med i förslaget för föreskrifter, då det i
vissa fall knappt finns något flöde mer än vid snösmältning eller vid riklig nederbörd. Ex vis från väg
547 Torrebäck och Månsamålabäcken, Diket, Våtmarken längs vägen 28 där det är föreslaget Primär
zon. Då denna ligger en bra bit från vägen. (12)
Svar: Utgångspunkten vid upprättande av vattenskyddsområde för en ytvattentäkt är att alla
vattendrag med rinntid vid högflöden som är kortare än 12 timmar för primär zon och 24 timmar för
sekundär zon ingå i vattenskyddsområdet. För huvudfåran och magasin med I riskanalysen för
vattentäkten har vissa konfliktpunkter identifierar exempelvis vägkorsningar, där det skulle behöva
skyddshöjande åtgärder. Denna fråga bör vara möjlig att arbeta vidare med oaktat om platsen ligger
inom vattenskyddsområdet eller ej, däremot kan ju väghållaren prioritera åtgärderna olika högt
beroende på platsens utpekande. Denna fråga kommer att tas vidare i diskussion med väghållande
myndighet samt med tillsynsmyndighet för aktuell verksamhet. Utmed vissa biflöden kan det vara
möjligt att åtgärder görs för att minska riskbilden och därmed undanta biflödet helt eller delvis från
att ingå i vattenskyddsområdet. Vissa justeringar av föreslaget skyddsområde har gjorts.
Havs- och vattenmyndigheten kan inte se att någon vattentäktszon finns med på kartorna i
underlaget till förslaget. § 3 i förslaget till vattenskyddsföreskrifter anger att vattentäktzonen endast
får disponeras av dricksvattenproducenten. Vattentäktzoner är ofta per definition inhägnade och
låsta områden som ägs och förvaltas av dricksvattenproducenten. Om så är fallet också vid
uttagspunkterna ur Lyckebyån är lite oklart. Havs- och vattenmyndigheten vill påpeka att sådana som
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inte är inhägnade, men som omfattas av särskilda restriktioner för markägare och allmänhet, också
behöver märkas ut på något sätt så att det finns förutsättningar att få efterlevnad av bestämmelser
inom området. (17, 19)
Svar: Vattentäktszon är borttaget som zon i det bearbetade materialet. Respektive huvudman tillser
att intag skyddas på lämpligt sätt.
Avgränsningen av primär och sekunder skyddszon har genom första med fasta skyddsavstånd från
strandlinjer vid medelvattenstånd upp på sidorna i strandzonen 50 respektive 100m.
Rinntidsberäkningar har gjort från uttagspunkterna och uppströms. Metodiken beskrivs i det tekniska
underlaget till materialet och överensstämmer där med den metodik som rekommenderas i
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden. Bilagorna med beräkningar (bilaga 5a5e) finns emellertid inte med i det inskickade underlaget och ligger heller inte öppet bland
underlaget på Lyckebyåns vattenförbunds hemsida http://www.lyckebyan.org/ så Havs- och
vattenmyndigheten har inte satt sig in i detaljerna i beräkningarna. (17)
Svar: Bilaga 5a-e är ett kartmaterial som baseras på beräkningar på rinnsträckor och hastigheter.
Havs- och vattenskyddsmyndigheten noterar att bestämmelser inom primär skyddszon skiljer sig åt
för de olika vattentäkterna för föreskrifterna i §§4,6 och 10. Havs- och vattenmyndighetens
uppfattning är att det är bättre och tydligare att dela upp området i flera zoner än att ha olika
bestämmelser som är kopplade till uttagspunkten. Exempelvis en primär skyddszon A som gäller
Getasjö, en primär skyddszon B som gäller Lindås osv. Vattenskyddsföreskrifterna ska vara kopplade
till landområden som är tydligt avgränsade och inte till vilken uttagspunkt det gäller. (17)
Svar: Planscherna kompletteras med benämning på respektive skyddszon. Sökande anser dock att det
är tydligare att benämna skyddszonerna med lokalt förankrade namn, Kosta, Getasjö, Lindås och
Lyckeby.
Den föreslagna yttre avgränsningen av vattenskyddsområdet förefaller logisk, men är svårhanterlig
sett från ett väg- och järnvägsperspektiv. Det blir en uppsplittrad bild där bl a skyltningen för
vägtrafikanter kommer att kräva omfattande hantering och det är tveksamt om det i praktiken kan
skyltas på ett konsekvent sätt som ger rätt signaler till trafikanterna. Det är också viktigt både för
Trafikverkets entreprenör och för Räddningstjänsten att på plats kunna tydligt avläsa om man
befinner sig inom vattenskyddsområde eller inte. (18)
När det gäller uppdelning i olika zoner framgår det inte tydligt varför endast sekundär zon finns i
vissa delar och inte heller visar kartmaterialet på ett tydligt sätt avgränsningen av
vattentäktszonerna. (18)
Svar: Se kartmaterial Planscher skala 1:20 000 för tydligare redovisning. Det kommer även finnas elänk till skyddsområdet.
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Skyddsföreskrifter
Övergripande omarbetning av skyddsföreskrifterna har utförts efter förslaget daterat 170109. I
samband med detta har flera föreskrifter fått ny numrering.
Vi har några mossar längsmed ån med vall (hö samt hästbete), samt mosse morotsodling. (1)
Svar: Enligt förslag ligger er fastighet inom sekundär zon, där det ej är några restriktioner vad avser
bete.
Havs- och vattenmyndigheten noterar att i flera av de förslagna föreskrifterna finns texter med
förtydliganden vad som avses (exempelvis §§6.1 och 11.1) som mer är att likna vid motiveringstexter
är än föreskriftstext. Det förekommer också en del formuleringar som är mer att likställa vid ett
villkor i ett beslut om tillstånd än föreskriftstext (§§7.2 andra stycket och 8.1 kursiverat). I dessa
avseenden behöver de föreslagna föreskrifterna en allmän översyn. Det är också viktigt att det finns
en enhetlighet i skrivningarna, t.ex. hur undantag från grundregeln formuleras. (17)
Svar: Allmän genomgång är utförd
1 §. …
Föreskrifterna gäller för alla typer av verksamheter och skall särskilt beaktas om verksamheten på
något sätt kan komma att påverka vattenkvalité.
Om denna paragraf tolkas bokstavligt (=som den är formulerad) är nästan all pågående verksamhet
omöjlig! Till vad, när, och hur, avser ni att använda denna paragraf? (9)
Svar: Meningen stryks.
Man bör påminnas om att föreskrifterna kommer att täcka in sekundär zon dvs 100 meter som berör
alla biflöden och därmed hela avrinningsområdet. Föreskrifterna bör m a o inte kräva tillstånd eller
förbjuda åtgärder om miljörisken inte står i proportion till konsekvenserna eller administrationen
runt. (13)
Svar: Avrinningsområdet är avsevärt mer omfattande än föreslagna zoner och förslaget berör långt
ifrån alla biflöden. Ytterligare genomgång av skyddsföreskrifterna har gjorts.
2 § Allmänna bestämmelser obs ligger nu efter föreskrifterna
Enligt 2§. …Dessa bestämmelser träder i kraft när de fastställs. Innebär detta att det inte går att
överklaga beslutet och få det prövat i högre instans? (9)
Svar: Beslut avseende ersättning mm går att överklaga till Mark- och Miljödomstolen, ska göras inom
ett år efter antagandet.
Tillsyn
Av texten under stycket om tillsyn framgår att inriktningen är att beslut om vattenskyddsområde ska
fattas av länsstyrelsen och att länsstyrelsen i så fall också blir tillsynsmyndighet över
vattenskyddsområdet. Det framgår att länsstyrelsen kan delegera tillsynen till den kommunala
nämnden för miljöfrågor i särskild ordning efter att kommunfullmäktige begärt detta.
Laghänvisningen till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken är felaktig. Denna
författning är upphävd och ersatt av Miljötillsynsförordningen (2011:13). (17)
Svar: Justeras
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Prövning
Om det krävs tillstånd enligt föreskrifterna ska ansökan prövas av den kommunala
tillsynsmyndigheten. Om intentionen är att prövningar ska göras av den kommunala nämnden för
miljöfrågor bör det formuleras på det sättet istället för att begreppet den kommunala
tillsynsmyndigheten används, det blir otydligt eftersom tillsynsmyndigheten över
vattenskyddsområdet är länsstyrelsen, i alla fall till dess att tillsynen delegerats. Havs- och
vattenmyndigheten vill lyfta fram att det är viktigt att skilja på prövning och tillsyn. Havs- och
vattenmyndigheten vill också peka på att om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över
vattenskyddsområdet så är det länsstyrelsen som har att följa upp villkorsefterlevnaden av de
tillstånd som meddelas av den kommunala nämnden för miljöfrågor enligt
vattenskyddsföreskrifterna. Det är en ovanlig ordning vilket ofta väcker frågor hos kommun och
länsstyrelse därför vill Havs- och vattenmyndigheten särskilt poängtera detta. (17)
Svar: Justeras till den kommunala nämnden för miljöfrågor, vilket hela tiden har syftats till.
Hantering av anmälningar
Enligt sista meningen 7:22 MB finns en möjlighet att bestämma anmälningar om en verksamhet eller
åtgärd inom ett vattenskyddsområde ska göras hos den kommunala nämnden. Om man bestämmer
att anmälningar ska hanteras av den kommunala nämnden bör inriktningen också vara att
kommunen tar över tillsynen i sin helhet eftersom begreppet anmälan har en specifik betydelse i
miljöbalken, i annat fall bör anmälningar hanteras av tillsynsmyndigheten över vattenskyddsområdet
dvs länsstyrelserna. (17)
Svar: Detta är upp till respektive kommun att avgöra om de önskar ta över tillsynen. Begäran om
detta görs då till berörd länsstyrelse.
Samråd
Begreppet samråd ges en särskild betydelse i föreskrifterna. Havs- och vattenmyndigheten ställer sig
tveksam till att reglera samrådsförfaranden i föreskrifterna på det sätt som föreslås. Det är givetvis
rimligt att vattenproducenten ges möjlighet att lämna synpunkter på vissa ärenden, men hur
samarbetsformerna ska se ut med övriga myndigheter med skyldigheter kopplade till
vattenskyddsområdet bör fastställas i annan ordning än att detta regleras i vattenskyddsföreskrifter.
Vattenskyddsföreskrifter som fastställs med stöd av 7kap 22§ MB ska utformas som ”inskränkningar i
markanvändningen” genom att meddela förbud eller krav på tillstånd. Om det behövs kan också
ordningsföreskrifter meddelas med stöd av 7 kap 30§ MB om inskränkningar i allmänhetens rätt att
färdas fritt och uppehålla sig inom området. Föreskrifterna kan därför inte utformas som
”processkrav” dvs exakt ange hur en fråga ska handläggas parter emellan. (17)
Svar: Begreppet samråd kommer ej att användas i de justerade skyddsföreskrifterna.
Under föreskriften 2 om allmänna bestämmelser hänvisas under rubriken ”Tillstånd” till att prövning
enligt ett antal lagrum innebär att tillstånd enligt dessa föreskrifter inte krävs. I uppräkningen saknar
Trafikverket Lagen om byggande av järnväg. Trafikverket tolkar dessa formuleringar som att t ex
schaktning av större omfattning för väg- eller järnvägsbyggnation som sker i enlighet med plan
fastställd enligt Väglagen respektive lagen om byggande av järnväg kan ske utan tillståndsansökan
eller anmälan enligt föreskrifterna. Det är önskvärt med ett förtydligande av detta. (18)
Svar: Även om tillståndsansökan görs enligt Väglagen eller lagen om byggande ska tillstånd sökas
enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde.
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4 § Kemiska produkter obs nytt nr §1
Bör förtydligas med avseende på vilka geografiska områden som avses och det måste framgå
entydigt för vilka områden dessa restriktioner gäller. Till exempel kan ”Karlskrona” avse hela
kommunen eller del av densamma, förmodligen Karlskrona tätort inkl Lyckeby. (18)
Svar: Skyddsföreskrifterna kommer att hänvisa till de zoner som är markerade på kartbilagorna. Det
kommer även finnas e-länk till skyddsområde.

4.1 §
Den övervägande arealen i avrinningsområdet är skogsmark, endast 8% består av åker och bete.
Företagen i området använder små mängder och få preparat. Att lägga förbud står inte i proportion
till gällande föreskrifter för bekämpningsmedel är det tillräckligt med anmälningsplikt. Nuvarande
regelverk vid bildande av VSO gällande tillstånd i primärt område kommer att ändras 2019 enligt Hav
och vattenmyndigheten, då det också ska vara tillräckligt med anmälningsplikt. Tillståndsplikt kan
vara en möjlig åtgärd i Karlskrona området. (11) (6)
Svar: Förslaget är justerat till tillståndsplikt även i Karlskrona.
Finns det möjligheter till att genomföra några fysiska åtgärder och därmed minska gränsen för
förbud? (26)
Svar: Förbud kommer att ersättas med krav på tillstånd..
4.2 §
Ingen synpunkt på denna paragraf. kommentar. Redan idag det förbjudet att jordslå plantor i diken
med rinnande vatten och kemiska bekämpningsmedel används numera mycket sällan då nya
biologiska skyddsmedel tagits fram. (11) (6)
Svar: ok
Kemiska produkter används idag knappast kemiskt behandlade plantor som tidigare utan det sker en
successiv övergång till mekaniska skydd. Någon jord- och vattenslagning i vattenskyddsområde sker
således inte med kemiskt preparerade plantor. .(12)
Svar: Det är bra att det sker övergång till biologiska bekämpningsmedel, men det finns även kemiska
bekämpningsmedel.
Det är bra att man undantar hantering av drivmedel vad gäller maskiners egna tankar och rimligen
bör förbud mot uppställning inom primär zon inte gälla över natten eller tillfällig uppställning av
skogsmaskin under t ex ett dygn. Idag används också vegetabiliska hydraul och smörjoljor i certifierad
skog.(13)
Svar: Uppställning anses vara obevakat fordon som står parkerat eller uppställt mer än 6 timmar.
Restriktionen avser arbetsfordon och bränslevolym mer än 250 l. Undantag för uppställning
tillståndsgivna ytor.
4.3 § Uppställning av arbetsfordon. Med uppställning enligt definitioner sid. 1 kommer även en
större jordbrukstraktor på en gårdsplan som ligger i primärt eller sekundärt område att innefattas
med förbud under denna definition. Jordbruk och dess tillhörande skiften kan omfatta stora arealer
och är svår att jämföra med annan miljöfarlig verksamhet som ofta har inhägnat område. Jordbruket
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och skogsbrukets maskiner måste undantas och inte omfattas av förbud då det omöjliggör pågående
markanvändning. (11) (6)
Svar: Det avser obevakad uppställning i mer än 6 timmar.
”uppställning av arbetsfordon med en bränsletank större än 250 liter samt av fordon för transport av
kemiska produkter är förbjuden.”
Havs- och vattenmyndigheten avstyrker den föreslagna bestämmelsen. Havs- och
vattenmyndigheten bedömning är att vattenskyddsföreskrifter är ett ineffektivt sätt att höja
säkerheten för vattentäkter med avseende på trafikolyckor. Detta eftersom


Det är svårt att nå ut med information om begräsningar till transportörer som kör genom
området och det är därmed mycket svårt att få någon efterlevnad av bestämmelserna
 Miljömyndigheterna har ingen behörighet att ingripa mot trafikanter utan det är polisen som
är tillsynsmyndighet över trafiken.
I förevarande fall är det heller inte helt tydligt vad ”transport av kemiska produkter” innebär utan det
krävs i så fall en tydligare avgränsning av vilken delmängd transporter som omfattas av
bestämmelsen. Vad gäller uppställning av fordon så har kommunen en viss rådighet i frågan då man
förslagsvis tillsammans med Trafikverket kan anlägga lämpliga uppställningsplatser som anpassas för
ändamålet. (17)
Svar: Det är uppställning som är förbjuden om ej uppställning sker på uppställningsplatser med täta
ytor med invallning.
4.3 §
Utöver större beläggningsarbeten, som genomförs i storleksordningen vart 10-nde år, lagas
beläggningen kontinuerligt med hjälp av en emulsion huvudsakligen bestående av bitumen och
vatten, som appliceras i mindre mängder där sprickor och hål uppstått. Den kemiska produkten är vid
applicerandet uppvärmd till 60-70 grader C och är då flytande. Den transporteras och används i
särskild arbetsmaskin som kan innehålla 1500-2500 liter. Olika säkerhetsåtgärder vidtas vid
genomförandet t ex säker hantering av produkten, val av tidpunkt för applicering och beredskap att
hantera utsläpp. Med hänvisning till de säkerhetsåtgärder som rutinmässigt vidtas anser Trafikverket
att krav på anmälan bör vara tillräcklig reglering av hanteringen. (18)
Svar: Tillstånd bedöms vara lämpligt vid hantering av mer än 250 l petroleumprodukter eller andra
kemiska produkter.
5 § Växtnäringsämnen obs nytt nr §2 och §3
5.1 §
Det är förbjudet att lagra eller sprida organiska växtnäringsämnen närmre än 10 meter från
strandlinje. Hur kan pågående ekologisk odling fortsättas? (9)
Svar: Ersätts med tillståndskrav i hela zonen.
Om det ska vara förbjudet att sprida organiska växtnäringsämnen närmare än 10 m från strandlinjen,
ska huvudmannen för VA ersätta produktionsförlusterna på samma sätt som i Landsbygdsprogrammet. (10)
Svar: Ersätts med tillståndskrav i hela zonen.
Ett förbud i primär och sekundär zon får långtgående effekter för brukandet och markanvändningen.
I området som endast har 8% jordbruksmark inklusive bete är organiska växtnäringsämnen och
dricksvatten inget problem.
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I EUs nitratdirektiv som den mesta av landets åkermark omfattas av finns idag regler för spridning av
stallgödsel på snötäckt mark och vattenmättad mark samt krav på skyddsavstånd till sjöar och
vattendrag (2 m). Återföring av växtnäring till växande gröda ingår i det naturliga kretsloppet. Att
påföra förbud av organiska växtnäringsämnen i jordbruket är en åtgärd som står inte i proportion
med vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Skulle detta inte vara möjligt minskas
skördarna avsevärt och lantbrukaren ekonomiska utfall kraftigt reduceras. Markägare ska då enligt
MB 31 kap 4§ ersättas. (11) (6)
Svar: Ersätts med tillståndskrav i hela zonen.
De risker som hantering av växtnäringsämnen kan utgöra för vattentäkter är dels påverkan genom
nitrat (gäller främst grundvatten) dels genom spridning av smittoämnen i form av bakterier, virus och
parasiter (gäller främst ytvatten). Krav på hygienisering om närmare vattendrag?. Ofta föreskrivs ett
skyddsavstånd på 6 m vid exaktspridning och 10 m vid bredspridning vid tillståndsgivning av stora
jordbruk. Det finns möjlighet att söka miljöstöd för skyddszoner utmed vattendrag med bredd 6-20
meter.
Inom skogsbruket gödslas det idag inte med traditionell växtnäring i Götaland men askåterföring i
bred bemärkelse förekommer och har en positiv effekt på marken. Föreskrifterna ska därför inte
hindra eller försvåra spridning av bioaska. Angivna spridningsavstånd förefaller dock rimliga. (13)
Svar: Ersätts med tillståndskrav i hela zonen.
5.3 §
Det är förbjudet att djur går på bete om inte fri vattentillgång ordnas minst 20 meter från
strandlinjen (gäller för primär zon). Vad gäller för sekundär zon? (9)
Svar: Inga restriktioner avseende bete i sekundär zon.
Om det ska vara förbjudet att djur går på bete om ej fri vattentillgång anordnas minst 20 m från
strandlinje, samt förbjudet att anordna foderplats närmare än 20 m från strandlinje.
Denna bestämmelse innebär att vår djurhållning och bete inte kan fortsätta. Vi måste ha dispens från
detta. (10)
Svar: Inga restriktioner avseende bete i sekundär zon. Fri vattentillgång ska dock anordnas min 20 m
från strandlinjen inom primär zon.
6 § Avloppsvatten m m obs nytt nr §4
6.3 §
Föreskriften 6 om avloppsvatten under punkten om dagvatten behöver förtydligas. Dels behöver
klargöras vad som avses med ombyggnation av vilka ytor och dels är andra delen om nya
anläggningar för dagvatten svår att koppla ihop med första delen. Ytterligare bearbetning och
tydliggörande av vad som ska uppnås med föreskriften bör göras innan slutlig formulering. (18)
Svar: Föreskriften är omarbetad
Enligt 6.3 krävs samråd vid t ex ombyggnation av ytor som vägar. Påminner om att det alltid krävs
samråd vi anläggning av skogsbilvägar med Skogsstyrelsen. (13)
Svar: ok
”inför ombyggnation av ytor som kan innebära förorenade ytor, t.ex. industriområde, vägar,
parkeringsplatser etc samt tillhörande dagvattenanläggningar krävs samråd.”
Havs- och vattenmyndigheten avstyrker den föreslagna bestämmelsen
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Vattenskyddsföreskrifter ska ange inskränkningar i markanvändning eller ordningsföreskrifter riktade
till allmänheten. Vattenskyddsföreskrifter kan också ställa krav på skyltning. Den föreslagna
bestämmelsen är en slags processbestämmelse och kan inte utformas eller fastställas med stöd av
ovanstående lagrum, se också kommentaren under stycket om samråd. (17)
Svar: Föreskriften är omarbetad
7 § Avfall och upplag obs nytt nr §5
Föreskriften 7 om avfall och upplag anger att uppläggning av snö som härrör från ytor utanför
respektive zon är förbjuden. Trafikverket utgår från att detta inte hindrar sedvanlig plogning även om
den i någon mån kan innebär att snö plogas upp och följer med från område utanför respektive zon
in i skyddsområdet. Detta kan förtydligas t ex genom att ange något om detta under definitioner.
(18)
Svar: Föreskriften avser upplag av snö, dvs avser inte snö som kan följa med vid plogning.
7.2 § se under 2§
Det måste finnas möjlighet att lagra handelsgödsel under några månader innan användning. För att
inte fukt ska komma in i förpackningen och försvåra spridning är lagring inomhus att rekommendera.
Förslag Handelsgödsel ska lagras inomhus på hårdgjord yta. Då behövs ej varken förbud, tillstånd
eller anmälan (11) (6)
Svar: Ny formulering är att det är förbud om det ej är tät täckning. Med tät täckning menas förvaring
som hindrar nederbörd och annat tillrinnande vatten att komma i kontakt med konstgödslet.
7.4 §
Enligt 7.4§. Upplag av tryckimpregnerade träprodukter är förbjudet om de inte förvaras nederbördsskyddat. Vad gäller för stängsel bestående av tryckimpregnerade stolpar? (9)
Svar: Föreskriften borttagen.
8 § Skogsbruk mm obs nytt nr § 6
8:1 §
Vid avverkning > 0,5 ha ska samråd ske med vattentäktens huvudman (ska ombesörjas av
skogsstyrelsen) Det är positivt att skogsstyrelsen ansvarar för samråd. Undertecknad som bedriver
ett aktivt skogsbruk kan inte åta sig en massa samråd av olika slag. (2)
Svar: Föreskrift borttagen. Dock behöver rutin ses över så att vattentäktens huvudman får möjlighet
att yttra sig vid föryngringsavverkning >0,5 ha.
Vid avverkning >0,5 ha ska samråd ske med vattentäktens huvudman ( ska ombesörjas av Skogsstyrelsen ).Vi anser att detta bör ändras till avverkning som omfattar >2 ha.(8)
Svar: Se svar ovan.
Vid avverkning <0,5 ha, ska samråd ske med vattentäktens huvudman. Innebär samrådet att
avverkning kan komma att stoppas? (9)
Svar: Se svar ovan.
Vid avverkning >0,5 ha ska samråd ske med vattentäktens huvudman (ska ombesörjas av
skogsstyrelsen). Detta bör ändras till avverkning som omfattar >1 ha. (10)
Se svar ovan.
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Här behöver texten nyanseras eftersom det räcker med den vanliga avverkningsanmälan som alltid
görs vid slutavverkning av mer än halvt hektar. Det kan inte vara rimligt att kräva samråd varje gång
ett bestånd ska gallras med tanke på den miljöhänsyn som alltid tas vid avverkning. (13)
Se svar ovan.
8.2 §
Vi menar att en avverkningssäsong kan vara för kort tid särskilt vad gäller upplag av biobränsle.
Sträck därför ut tiden till två säsonger och ersätt förbud i den sekundära zonen till anmälan till
kommunen som då får samråda med markägaren vid behov. Förbud är inte rimligt i förhållande till
den minimala miljörisken och omfattningen på förbudet. (13)
Svar:. Justerad. Endast förbud för permanenta upplag i primär zon. Upplag en avverkningssäsong får
göras. Tillståndsplikt i sekundär zon om upplag mer än 2 avverkningssäsonger.
Permanenta lagringsplatser finns sällan i skogsbruket. Virkesanskaffning vid bilväg har korta ledtider
max sex veckor. Förslag primär och sekundär zon. Upplag av skogsprodukter och flis som varar mer
än en avverkningssäsong är förbjudna inom 50 meter från vattendrag (6, 11)
Svar: Se svar ovan.
Skogsstyrelsen anser att skogsbruket bör förtydligas under §8. Förbud mot markskador bör läggas till,
och även omfatta gallringsåtgärder, inte bara avverkning. Bör även begränsa dikesrensning och
skogsgödsling, samt krav på att lämna skyddszoner vid skogliga åtgärder. (15)
Svar: Svårt att motivera att detta ska ingå i skyddsföreskrifterna även om det absolut är förbättrande
åtgärder sett till vattenkvaliteten.
Vidare anser Skogsstyrelsen att de delar från andra områden som även rör skogsbruk bör nämnas
under §8 för tydlighetens skull. Detta gäller bland annat omnämnandet med fordonsuppställning och
hantera drivmedel/kemiska produkter mm inom zonen. (15)
Svar: Det är viktigt att verksamhetsutövare läser samtliga paragrafer, detta för att ej upprepa
föreskrifter.

9 § Täkt och anläggningsarbete m.m. obs nytt nr §7
Tillstånd för husbehovstäkt införes. Det bör begränsas nedåt , så att t ex skogsvägar/skotervägar ej
hindras , då områdena i skyddszonerna delvis är mycket kuperade och genombrott i höjder m m kan
vara nödvändiga i skogsbruket. (2)
Svar: Ej tillståndspliktigt om schaktarbeten <200 m3 samt <200 m2.
Det ska räcka med anmälan av husbehovs täkt inom sekundär skyddszon. Det är inte rimligt att hela
arealen som det handlar om ska inbegripas och även här måste nyttan för den enskilde markägaren
vägas som den minimala miljörisken och administrationen. (13)
Svar: Se svar ovan
Trafikverket föreslår att även schaktningsarbeten större än 200 m3 bör kunna ske utan tillstånd
respektive anmälan i de fall schaktningen sker i ban- eller vägkropp och inte når längre ned än 2,0 m.
Vidare utgår Trafikverket från att dikesrensningar och kantskärningar längs vägar och järnvägar inte
hindras av denna eller andra föreskrifter. (18)
Svar: Se svar ovan
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10. §, Värmepumpar och kylanläggningar obs nytt nr §8
I Karlskrona kn bör tillstånd krävas endast för nyanläggning för värme o kyla och begränsas till primär
skyddszon liksom i övriga kommuner. (2)
Svar: Skyddsföreskrift justerad, samma krav i hela området.
Ny §10 Vattenbruk
Fisk matas i dammarna. Berörs detta av skyddsföreskrifterna? På vilket annat sätt berörs fiskodlingen
av skyddsföreskrifterna? Kommer det att komma ytterligare restriktioner framöver? (25)
Svar: Ny föreskrift vad avser vattenbruk. Tillstånd krävs vid nyetablering av verksamheter, anmälan
av befintliga verksamheter.
12 § Miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet obs nytt nr §11
Befintlig verksamhet ska kunna fortsätta även efter generationsskiften eller försäljning. Det kan
däremot vara rimligt att uppstartande/branschbyte till ny miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd. (6,
11)
Svar: Föreskrift omformulerad.
Hur kommer förslaget på skyddsföreskrifter påverka verksamheten? Kommer vattenskyddsområdet
påverka verksamhetens expansion och finns risk att fastigheternas värde reduceras. (25)
Svar: Föreskrift omformulerad. Vattenskyddsområdet bedöms ej försvåra driften i någon större
omfattning. Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett
till skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget
”etablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller avser mindre
verksam (u-verksamhet) kräver tillstånd, om det innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten.”
Formuleringen ”om det innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten” är otydlig och har varit
uppe till diskussion i olika rättsfall. Det är bra om det kan tydliggöras vilka miljöfarliga verksamheter
som avses och vad innebörden av prövningen ska ta sikte på. År 2014 gjorde Havs- och
vattenmyndigheten en utvärdering av naturvårdverkets allmänna råd 2003:16 om
vattenskyddsområden, vissa resonemang fördes bl.a. kopplat till rådet i punkten 13 som tar upp
miljöfarliga verksamheter och de svårigheter som prövnings- och tillsynsmyndigheter ofta upplever.
Resultatet finns att läsa i Havs- och vattenmyndigheten rapport ”bättre rådlös än rådvill – rapport
2014:25”. Rapporten hittas enkelt i myndigheternas rapportdatabas. (17)
Svar: HaV bedömer att råden i de nationella vägledningen till vissa delar är otydliga och sökande
håller med. Skyddsföreskriften är omformulerad till att enbart beröra tillståndsplikt för verksamheter
som enligt miljöbalken är anmälningspliktig.
4.3 §, 7.3 § Trafikverket bedömer att ordinarie drift- och underhållsåtgärder av statliga vägar och
järnvägar inte utgör någon påtaglig risk för vattenresursen och att dessa därför bör undantas från
föreskrifternas restriktioner. (18)
Svar: Viss justering har gjorts av föreskrifterna, dock inga generella undantag för Trafikverket..
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Ersättning
Eventuella kostnader för tillstånd, anmälningar o tillsyn på grund av bildat vattenskyddsområde
måste ges av kommunen liksom att kommunen ger full ersättning vid eventuella inskränkningar i
brukandet. (2)
Svar: Anmälningar och tillstånd hanteras av respektive kommun, avgift tas ut enligt fastställd taxa.
Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett till
skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget.
Eftersom det ej kommer att utgå någon ersättning till drabbade markägare vill jag att det skrivs in i
anvisningarna att någon kostnad får ej tas ut av berörda myndigheter för dessa samråd eller andra
förrättningar inom vattenskyddsområdet. (3)
Svar: Anmälningar och tillstånd hanteras av respektive kommun, avgift tas ut enligt fastställd taxa.
Har en fråga kring hur det blir om vattenskyddsområdet tar upp det här området inom
Huvudhultakvarn 3:2 Vem kommer då att stå för värdeminskningen på fastigheten? (4).
Svar: Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett till
skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget.
Det utökade vattenskyddsområdet skulle innebära ett administrativt försvårande av framtida
utveckling, moderniseringar, omändringar samt torde medföra ett kraftigt reducerat värde på
fastigheterna och företaget, vilket naturligtvis måste ersättas till företaget och berörda markägare.
(7)
Svar: Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett till
skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget.
Avslutningsvis vill vi understryka hur viktigt det är att inte det starka dricksvattenmotivet betyder
ekonomisk skada för den enskilde markägaren. Risken finns med förslaget att marken inte kan brukas
eller utnyttjas på bästa ekonomiska sätt. Här utgår vi från att ersättningar utbetalas för eventuellt
intrång. (8)
Svar: Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett till
skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget.
Då många sakägare påverkas av olika restriktioner vid bildandet av vattenskyddsområden är det av
yttersta vikt att så många som sakägare som möjligt förstår innebörden i regelverket och beredas
möjlighet att inkomma med synpunkter. Den kunskap som finns hos de sakägare som berörs är
mycket viktig att ha med sig vid bildande av vattenskyddsområden. Kostnader för ev. tillstånd mm ska
inte belasta berörda företag inom VSO, utan finansieras av kommunen. (11)
Svar: Se tidigare svar
MB 31 kap 4§ Fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i
anspråk eller pågående markanvändning inom berörd del avsevärts försvåras, om beslutet gäller
föreskrifter enligt 7 kap 22§ om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden. (11)
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Svar: Eventuella krav på ersättningar kan bli aktuella om det ej är rimliga inskränkningar sett till
skyddsbehovet och de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken. Detta avgörs då av Markoch Miljödomstolen och hanteras efter att skyddsområdet är antaget.
Vi anser att en sådan här stor åtgärd som att bilda ett vattenskyddsområde bör föregås av en Miljö
Konsekvens Beskrivning av marken. Med stora ekonomiska effekter för markägare/brukare. (12)
Svar: Konsekvenser har beaktats. Föreslaget skyddsområde har minskat, avser biflöden där
motiveringen var vägkorsningar och liknande längre uppströms. Vägkorsningar är fortfarande en risk,
men bör kunna hanteras mellan väghållare och vattentäktens huvudman.
Södra förutsätter att förslag till nytt skyddsområde inte innebär ökade pålagor för enskilda
markägare i form av avgifter vid samråd och anmälan. Det behöver förtydligas vid ett kommande
beslut. (13)
Svar: Samråd har ersatts av anmälan, där det är normal kommunal taxa.
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Övrigt, process
Dålig info avseende informationsmöte, inget direktutskick. (1)
Svar: Flera annonseringar har skett samt info på respektive kommuns hemsida. Det kommer även att
vara en formell process.
Rimligt att berörda sakägare skriftligt delges förslagen och får möjlighet att framföra sina synpunkter.
(2)
Svar: Flera synpunkter har kommit in, det finns ytterligare möjlighet i samband med den formella
hanteringen av länsstyrelsen.
Hur säkerställer ni att berörda fastigheter får samrådsinformation om vad som planeras?
Hur ser den vidare hanteringen av ärendet ut? När kommer vi som är berörda att delges information
om ärendet? (9)
Svar: Kortfattad information skickas till samtliga fastighetsägare, det kommer även en formell
process som hanteras av länsstyrelsen.
Bildande av vattenskyddsområde måste få ta tid då ingreppet för sakägaren i många fall påverkar
utövandet av sin verksamhet och påverkan på en hel bygd. Med en väl genomarbetad tidsplan kan
acceptansen öka hos alla parter och underlätta bildandet av vattenskyddsområden.
Kunskapsspridning ska ske i båda riktningarna och intensionerna ska grundas på skälighetsavvägning
enligt miljöbalken kap 7:25§ och på Proportionalitetsprincipen. (11)
Svar: Det är en önskan att boende och verksamhetsutövare ska få god acceptans för arbetet med
inrättande av skydd för vattentäkten. Vattentäktens huvudman försöker vara lyhörd för
verksamhetsutövarna och att det tillsammans gå att få en bra avvägning mellan behovet av skydd
och utövandet av verksamhet.
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Övrigt, frågor som ej berör vattenskyddsområde
Många biflöden har mycket litet, eller nästan inget fall, vilket gör att de för sin funktion är beroende
av skötsel. Omfattande skogsarealer är i dag beroende av att dessa biflöden fungerar. Vad kommer
att gälla för rensning och underhåll av dessa biflöden? (9)
Svar: Vattenverksamheter som är mindre i omfattning men som kan komma att påverka omgivningen
negativt är anmälningspliktiga även utanför vattenskyddsområden. Särskilda blanketter finns
framtagna för anmälan vattenverksamhet, se hemsida länsstyrelse. Särskild hänsyn måste tas
avseende saneringsberedskap i händelse av olycka med påföljande läckage av petroleumprodukter.
Under senare år har igenväxningen av ån ökat markant, samtidigt som tappningen av vatten ökat.
Detta har lett till ökade vattennivåer under sommarhalvåret, vilket i sin tur leder till att sanka
områden inte får möjlighet att torka ut på samma sätt som tidigare. Som framgår av jordartskartorna
består stora delar av exv. fd. Flakesjöns avrinningsområde och omgivningar, av skogbeklädda
torvmarker som för sin produktion är beroende av årlig torkning och luftning. Hur planerar ni att
säkerställa att vattennivåerna i ån på dessa avsnitt, inte höjs, så att pågående markanvändning
riskerar försvåras/försämras? (9)
Svar: Reglering och uttag ur Lyckebyån och tillhörande sjöar regleras med vattendomar.
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